NIEUWSBRIEF NORTHSIDE BALLERS
Beste Northside Ballers, hierbij een hagelnieuwe nieuwsbrief met belangrijke informatie!
CORONA: EFFECTEN OP RESTANT SEIZOEN 2020-2021
De persconferentie van dinsdag 23 februari heeft helaas voor ons allemaal niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Binnen sporten blijft voorlopig taboe. Het is ook niet aannemelijk dat de competities na 15
maart zullen worden hervat. Dus gezien de lockdown en de voortgang van het reguliere seizoen, moeten
we als vereniging een aantal (lastige) beslissingen nemen. Dit zijn:
1.

Alle resterende competitiewedstrijden van het seizoen 2020-2021 van onze teams komen per direct
te vervallen. Dit gaan wij als zodanig communiceren met de NBB.

2. Afhankelijk van het moment waarop het binnen trainen weer is toegestaan, zullen we dat weer
hervatten. Als dit moment richting de zomer is, dan zullen we onze trainingen buiten houden.
3. Er zal een hercalculatie worden gemaakt van de jaarcontributie. De uitkomst hiervan zal richting het
einde van het seizoen per lid worden meegedeeld.

FOCUS OP SEIZOEN 2021-2022
Aangezien we door corona dit seizoen grotendeels als verloren kunnen beschouwen, zal vanaf heden onze
focus volledig liggen op de start van seizoen 2021-2022. Alles wat we vanaf nu doen, zal voorbereidend zijn
op het nieuwe seizoen. Daarvoor nemen we een aantal punten in acht:
1.

Oprichting Technisch Hart. Om ons opleidingsniveau naar een hogere level te tillen, zal op 1 maart
het Technisch Hart van Northside Ballers van start gaan. Dit houdt in dat onze ervaren coaches
Dwight, Erwin, Yoeri, Jhonatan en Haben een programma in elkaar zullen zetten waarmee al onze
teams nog beter zullen leren basketballen.

2. Buiten trainingen. We streven ernaar om ook gedurende een groot deel van de lente/zomer buiten
trainingen te geven. Daar zullen we iedereen tijdig over informeren.
3. Vervolg opleidingen. Het is met de lockdown stil komen te vallen, maar we willen komend seizoen
meer tafelaars, scheidsrechters en coaches opleiden. Je leeftijd of je niveau is hierin minder van
belang, de liefde voor het spelletje en de wil om jezelf te ontwikkelen wel. Dus als je wil leren
tafelen, fluiten of coachen, maak het kenbaar bij iemand van het bestuur!
4. Opzeggen lidmaatschap. Indien je niet meer verder wil met basketbal, dan kun je je per mail
uitschrijven. De mail moet voor 15 april 2021 zijn verstuurd naar info@northsideballers.nl.
Opzeggingen na deze datum zijn van toepassing voor het seizoen 2022-2023! We zouden het heel
jammer vinden als je ons verlaat, want er komen nog hele mooie tijden aan bij onze vereniging. We
willen dat met elkaar en voor elkaar bereiken.
Als je zelf ideeën hebt over het komende seizoen, schroom niet om iemand van het bestuur te benaderen!
Tot slot: corona is niet leuk, de lockdown is niet leuk en sommige berichten in deze nieuwsbrief zijn ook niet
leuk. Maar wij basketballers zijn volhouders. En het gaat echt goedkomen allemaal. Dus hou je sterk en geef
de hoop nooit op!
Lieve en sportieve groet, Lizeta, Maily, Carolien en Ümit

